
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 

 
Data: 12 d´agost de 2021 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 15.00 a 16.30 h. 
Lloc: Telemàtica ZOOM 
 
Hi assisteixen: 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 
 
Sr. Joan Mercader Carbó 
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda 
Sr. Sergio Ortín Lacoma 
Sr. Sergio Cardona Garro 
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto 
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García 
Sr. Ludwig Ivan Hasko 
 
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM) 
 
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge  
Sr. Miguel Àngel Ruiz Giménez 
Sr. Carles Jiménez Martínez 
 
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM) 
 
Sr. Ramir Roger Artigas 
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés 
Sr. Joaquim Albert Roig 
 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT 
MEM) 
 
Sr. Jofre Serret Ballart 
Sra. Lurdes Borrell Arigós 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT) 
 
Sr. Enric Zaldo Aubanell 
 
Amb l’assistència del secretari acc idental el Sr. Salvador Serra Tarrés, que dóna fe de 
l’acte i de l’interventora accidental, Sra. Marta Muñoz Casado i del Director General, 
Sr. Víctor Martínez del Rey. 
 
Excusa la seva absència el Sra. Isabel Ortiz Vera 



 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 
 
 
Ordre del dia 
 
1) PART RESOLUTIVA 

1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 
15 de juliol de 2021. 

Dictamens 

2.- Resoldre l’al·legació i aprovar provisionalment la “Modificació del POUM relativa en 
la distribució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà”, exp. G2102019000002. 

3.- Adequar el complement específic de perllongació de jornada de les 37.5 hores dels 
sergents municipals, exp. C1822020000006. 

4.- Adequar el complement específic de perllongació de jornada de les 37.5 hores de l’ 
Inspector i el Sots-Inspector, exp.  C6302021000009. 

5.- Ratificar la resolució de l'Alcaldia 2424/2021, de 30 de juliol, relativa a resoldre el 
recurs de reposició de l’empresa ROGASA, Construccions y Contratas, SLU, exp. 
B3102018000009. 

Donar compte 

6.- Presa de raó de l'informe d'intervenció relatiu al compliment dels terminis que 
preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials corresponent al segon  trimestre del 2021, exp. 
F2902021000005. 

2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 

Control i seguiment del govern municipal 

7.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  2038/2021 a la  2438/2021. 

8.-Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori. 

9.- Moció del GPM d’ERC per acabar amb la discriminació de les dones a l’esport  i 
amb la sexualització del cos de les esportistes, exp. A1302021000011. 

10.- Precs i preguntes. 



 

 
 
Desenvolupament de la sessió  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812 
 
 
Es fa constar que el Sr. Carles Jiménez s’absenta per problemes de connexió en 
alguns moments de la sessió, concretament: 
 
Punt 2: en el moment de les votacions 

Punt 3: durant tot el punt 
Punt 4: en el moment de les votacions 
Punt 5, 6, 7 i 8 durant tots els punts 

Punt 9: S’incorpora i en 10  

 
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 
data 15 de juliol de 2021. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es t roben enregistrades a la 

videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=1 
 
 
El president obre la sessió i pregunta si algun membre del Ple ha de formular alguna 
observació al contingut de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 15 de juliol 
d'enguany, la còpia de la qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
  
Sense cap observació es considera i es declara aprovada per unanimitat dels 
membres assistents. 
 
 
2. - Resoldre l’al·legació i aprovar provisionalment la “Modificació del POUM 
relativa en la distribució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà”, exp. 
G2102019000002. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=2 
 
Antecedents 
 

1. El Ple de l’Ajuntament en sessió d’11-4-2019 va acordar aprovar inicialment la 
“Modificació puntual del POUM relativa al canvi en la distribució d’usos del sector PP7 
Escultor Clarà”. 
 
2. Aquest acord ha estat publicat en la seu electrònica de l’Ajuntament per un termini 
de 45 dies el Punt de 29-4-2019, i BOP de  6-5-2019. També s’ha notificat als 
propietaris i al públic interessat Centre per a la Recerca  Ecològica i Aplicacions 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=2


Forestals, Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, Lliga per la Defensa del 
Patrimoni Natural. 
 

3. Segons el certificat del secretari accidental de data 2-9-2019 durant el tràmit 
d’informació pública només s’ha presentat una al·legació. 
 
4. S’ha demanat informe als organismes indicats en el document d’abast i als 
preceptius per aplicació de la legislació sectorial, i s’han rebut els informes següents: 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona de 22-10-2019 
-  Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la 

Direcció General de Qualitat Ambiental de 18-6-2019 
-  Oficina Catalana del Canvi Climàtic de 23-5-2019  
-  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de 6-6-2019 
-  Direcció General de Programes en Protecció Civil de 8-7-2019 
-  Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de 20-12-2019  
-  Autoritat del Transport Metropolità de 5-6-2019 i 19-9-2019  
-  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 13-11-2019 
-  Departament de Cultura de 14-6-2019  
-  Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat de 23-10-2019  
-  Direcció General de Comerç de 14-1-2020 
-  Direcció General de Turisme de 8-1-2020 
-  Consell Comarcal del Maresme de 7-4-2020 
-  Direcció General de Transports i Mobilitat de 15-4-2020. 
 
5. En data 11-11-2020, Espace Retail, SL, va presentar document de mesures 
complementàries a la urbanització del sector PP7 Escultor Clarà, per tal de demanar 
informe a l’ACA.  Aquest informe es va rebre el 18-1-2021. 
 
6. En dates 27-2-2021 i 2-3-2021 el tècnic redactor va  presentar una nova 
documentació tècnica que recullia la resposta als informes rebuts dels organismes 
oficials, per tal de continuar la tramitació ambiental. 

 
7. En data 16-3-2021, es va so·licitar a l’OTAAA la declaració ambiental estratègica i 
l’informe urbanístic i territorial. 
 
8. En data 12-7-2021, s’ha rebut la notificació de la resolució del director general de 
Polítiques Ambientals i Medi Naturals, per la qual es formula la declaració ambiental 
estratègica de la Modificació puntual del POUM per a una nova distribuciód’usos del 
sector PP7 Escultor Clarà, amb caràcter favorable si bé condicionada a la incorporació 
de prescripcions. 

 
9.En data 20-7-2021 s’ha rebut la notificació de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc metropolità de Barcelona de 16-7-2021  pel qual s’emet informe 
urbanístic i territorial sobre la proposta de pla. 
 
10. En data 22-7-2021, el Sr. Antoni Magín Simón en representació d’Espace Retail, 
SL, ha presentat documentació necessària per l’aprovació provisional de la 
Modificació. 

 
Consideracions jurídiques 
 



 

En data 23-7-2021 l’arquitecte municipal ha emés informe que en la seva part 
essencial diu: 
 

1. “Les observacions que consten en els diferents informes queden 
complimentades en la documentació presentada o, en alguns casos, resten pendents 
de ser tingudes en compte en la redacció del pla parcial urbanístic, perquè fan 
referència a qüestions de detall que es definiran en aquella figura de planejament. 

2. De manera específica, queden integrades en les normes urbanístiques de la 
modificació l’adequació dels canvis de l’article 180 de la normativa urbanística del 
POUM i de la fitxa del sector als requeriments de l’informe de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de data 16 de juliol de 2021. També 
s’incorporen les condicions de la resolució ambiental de data 9 de juliol de 2021. 

3. També ha estat contestada l’al·legació del Sr. Rubén Gómez. La resposta a 
l’al·legació incideix en primer lloc en que l’objecte de la modificació no és alterar la 
qualificació urbanística dels terrenys exteriors a l’àmbit del sector. També es posa de 
relleu que el canvi de qualificació que demana l’interessat no queda justificat des del 
punt de vista de l’interès públic perquè suposaria una irregularitat en la configuració 
dels espais previstos per a equipaments públics del sector i una reducció de la 
dimensió del carrer Escultor Clarà en la confluència amb l’avinguda Costa Brava.  

Les consideracions que l’interessat fa en relació a la finca de la cantonada dels carrers 
Escultor Clarà i Mossèn Fèlix Paradeda (referència cadastral 8007005DG7180N) han 
de ser desestimades perquè l’esmentada finca no té relació directa amb el sector ni 
amb la modificació dels usos que s’està tramitant. El moment de qüestionar el règim 
urbanístic d’aquesta parcel·la era el tràmit d’informació pública del POUM. 

L’objecció que manifesta al fet que siguin els promotors els que fixin la indemnització 
de la finca afectada pel desenvolupament del sector (referència cadastral 
8007006DG7180N) ha de ser contestada en el sentit que si les negociacions que 
l’interessat mantingui amb els promotors no arriben a un acord, serà l’Ajuntament qui 
haurà d’iniciar un procediment d’expropiació i fixar el justi preu, del que posteriorment 
haurà de rescabalar-se a costa dels promotors. Tanmateix, l’interessat hagués pogut, 
un cop transcorregut el termini legal d’ençà de l’entrada en vigor del POUM, presentar 
davant de la Corporació la sol·licitud d’expropiació que ja hauria estat resolta. 

En conseqüència, considero que procedeix desestimar l’al·legació esmentada. 

4. La documentació presentada consta de: 

Document urbanístic i normes urbanístiques 
Plànols d’informació 
Estudi d’inundabilitat 
Memòria social 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
Estudi ambiental estratègic i document de resum: memòria ambiental 

Conclusions 

Considero que procedeix aprovar provisionalment el document de Modificació puntual 
del POUM de Malgrat de Mar “Distribució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà” 
presentat per Antoni Magín Simón, en representació d’Espace Retail, SL.” 

 



En data 23-7-2021, la tècnica de medi ambient ha emès informe que en la seva part 
essencial diu: 
 
La documentació presentada  inclou la memòria d’Avaluació Ambiental Estratègica 
Ordinària i l’Estudi Ambiental Estratègic.  
 
S’ha comprovat que les consideracions de l’informe de l’OTAA Barcelona de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, s’han incorporat en l’apartat 
2.3.- Objectius ambientals de la Modificació Puntual en el document Estudi Ambiental 
Estratègic.  
 
Respecte el document  Memòria Ambiental, inclouen en l’apartat 4.- Contingut i grau 
d’incorporació de les aportacions de caire ambiental; les consideracions de les 
administracions competents respecte les temàtiques sectorials.  
 
Conclusions 
 
Es considera que la memòria d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària i 
l’Estudi Ambiental Estratègic incorporen les consideracions sol·licitades per les 
Administracions competents i per tant es pot procedir al tràmit per l’aprovació 
provisional.” 
 
 
En data 23-7-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat ha emès informe que en la seva part essencial diu: 
 

“1. Normativa aplicable 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) 
-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (RLU) 
-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP) 
- Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió 

Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 13-7-2005, i publicat al DOGC del 21-10-
2005 (POUM) 

 
2. La única al·legació presentada en el tràmit d’informació pública ha estat contestada pel 
tècnic redactor així com per l’arquitecte municipal proposant llur desestimació. 
 
 
D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal i la tècnica de medi ambient, les diferents 
consideracions i prescripcions emeses pels organismes oficials, així com les de la 
declaració ambiental estratègica i de l’informe urbanístic i territorial han sigut 
incorporades en el document presentat pel tècnic redactor en data 22-7-2021. 
 
D’acord amb el que preveu l’art. 112 del RLU, no és necessari un nou termini d’informació 
pública perquè els canvis introduïts no són substancials atès que no suposen ni l’adopció 
de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordneació del territori ni 
respecte a la classificació del sòl. 
 



 

3. Procediment a seguir: 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 96 del TRLUC, la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació.  
 
L’art. 85 del TRLUC estableix que l’aprovació provisional de la modificació del pla 
d'ordenació urbanística municipal pertoca a l’Ajuntament corresponent. 
 
Segons l’art. 80 del TRLUC, l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, que s’haurà de pronunciar en el termini de 4 mesos, i si no es produïrà el 
silenci administratiu positiu (art. 91). 
 
L’art. 86 bis del TRLUC disposa que: “L’avaluació ambiental dels instruments de 
planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria 
d’avaluació ambiental de plans i programes s’integra en el procediment d’elaboració 
dels plans urbanístics, de conformitat amb aquesta llei i amb el reglament que la 
desplega.” Aquesta integració, d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació 
ambiental de plans i programes, i el que preveu l’art. 115 del RLUC comporta: 
 
- Presa en consideració, en l’aprovació definitiva del pla, de l’informe del document 

inicial estratègic, de la memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan ambiental 
mitjançant una declaració ambiental estratègica, en què, si hi hagués 
discrepàncies amb els resultats de l’avaluació ambiental, cal justificar-ne els motius 
i les mesures adoptades. 

 
- La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha de complir els requisits derivats 

de l’art. 28 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 

 
De conformitat amb el que disposa l'article 2 de l'Ordre de 27-7-2005, per la qual 
s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic de les 
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació, relatiu a la 
documentació que s'ha de lliurar als òrgans de la Generalitat de Catalunya per a 
l'aprovació definitiva de les figures de planejament urbanístic general o derivat, ha 
d'incorporar, a més de l'expedient complet en format paper, el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic. 
 
4. Competència i quòrum: 
 
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 
modificat per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació provisional 
del planejament general.  
 
 
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a 
la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la 
legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número 
legal de membres de la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord, 
donat que el número legal de membres de la Corporació és de 17.” 



 
En data 23-7-2021, el secretari ha emès nota de conformitat a l’informe jurídic. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 5 d’agost de 2021. 

Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de data 23 de juliol de 2021, el Ple  
de l’Ajuntament, per assentiment dels quinze membres presents, acorda:  

Primer. Desestimar l'al·legació presentada pel Sr. Rubén Gómez Gómez  d'acord amb 
el contingut de l'informe de l’arquitecte municipal i les consideracions del tècnic 
redactor del document urbanístic. 
 
Segon. Aprovar provisionalment la “Modificació puntual del POUM relativa al canvi en 

la distrució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà” que incorpora les prescripcions dels 
diferents informes d’organismes oficials, així com l’acord de la CTU-AM de 16-7-2021, i 
de la declaració ambiental estratègica de 29-6-2021. 
 
Tercer. Trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, el document 

urbanístic i ambiental d’aquesta modificació, la informació registral de les finques 
incloses total o aparcialment a l’àmbit,  esmentada i una còpia de l'expedient 
administratiu, als efectes de la seva aprovació definitiva i publicació, de conformitat amb 
allò que disposa l'art. 80 del TRLUC. 
 
Quart. Notificar aquest acord al promotor i als propietaris dels terrenys dins de l’àmbit. 
 
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde per l'execució d'aquests acords. 

 
 
3. - Adequar el complement específic de perllongació de jornada de les 37.5 
hores dels sergents municipals, exp. C1822020000006. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 

videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=3 
 
Fets 
 
Acords de la Mesa de Negociació de data 07.11.2018, i que entre d’altres establia: 
 

 
 
Si traslladem aquests imports a nivell de lloc de treball suposava que el complement 
del sergent fos menor que el del caporal, d’acord amb el següent: 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=3


 

 
SERGENT CAPORAL AGENT

C. Específic 37,5 180,60 269,96 120,14  
 
A tal efecte, i per Resolució d’Alcaldia 192/2020, de 28 de gener, s’assignà als Srs. 
Andrés Ayllón Noguerol i Daniel Martínez Sánchez, sergents, un complement de 
productivitat de 132,00 € bruts mensuals, amb efectes a 1 de gener de 2020 i fins que 
aquesta productivitat fos objecte de tractament a la Comissió de Valoració de Llocs de 
Treball. 
 
D’aquesta manera el complement dels sergents es situaria en 312,60 €, més 
l’increment del 0.9% establert a la LGPE, es situaria en 315,41 €.  
 
Acords de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball de data 05.05.2021. 
 
Acords de la Mesa de Negociació de data 01.07.2021. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 5 d’agost de 2021. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Recursos Humans, de data 2 de juliol de 2021, el 

Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor (PSC, JxCat MeM, JxM i CUP) i tres en 

contra (ERC), acorda: 

Primer. Aprovar la valoració feta per la Comissió de Valoració en data 05.05.2021, fent 
ús de la capacitat excepcional d’efectuar adequacions retributives, i en conseqüència 
incorporar la productivitat atorgada per Resolució 192/2020 en el complement 
específic de perllongació de jornada de les 37,5 hores, al lloc de treball de sergent, 
restant l’import del complement en 315,41 € per l’anualitat 2021.  
 
Segon. Fer efectiu el complement en el mes efectius a partir de la seva aprovació 
plenària. 
 
Tercer. Deixar sense efecte el complement de productivitat atorgat per Resolució 
d’Alcaldia 192/2020 al lloc de treball de sergent. 
 
Tercer. Notificar els presents acords a la representació sindical de l’Ajuntament, a 
l’àrea de Serveis Econòmics i a les persones que ocupen els llocs de treball 
relacionats a l’acord primer. 
  
4. - Adequar el complement específic de perllongació de jornada de les 37.5 hores de l’ 
Inspector i el Sots-Inspector, exp.  C6302021000009. 
 

Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=4 
 
Fets 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=4


El Sr. Joaquin Martínez Sánchez, Inspector-Cap de la Policia Local, grup A2 26, 
adscrit a l’àrea de Policia Local, en data 11.03.2021 i RE E2021004605, ha presentat 
escrit de queixa i que literalment diu: 
 
--/Exposo: Sóc funcionari i membre del departament de la Policia Local de Malgrat de 
Mar des de l'1 de febrer de 2007. Fins el dia d'avui la meva jornada laboral ha estat i 
és de 37,5 hores setmanals. El mes de setembre de 2018 la mesa de negociació de 
l'Ajuntament de Malgrat de Mar acordà entre altres aspectes la reducció de la jornada 
laboral de 37,5 a 35 hores setmanals, a excepció de la Policia Local... els quals rebran 
un complement de productivitat. En el meu cas ni s'ha reduït la jornada ni rebo cap 
complement de productivitat. 
 
Sol·licito:  
 
Que es determini i s'acordi l'abonament a la meva nòmina de l'import, d'acord a la 
meva categoria professional, que em pertoqui en concepte de productivitat per 
perllongació de la jornada laboral. 
 
Ser informat de l'import acordat abans de la seva aplicació.  
 
Que s'apliqui l'abonament amb efectes retroactius des de l'inici de la reducció de la 
jornada a 35 hores. /--- 
 
 
El Sr. José Manuel Martínez Gómez, Sots-Inspector de la Policia Local, grup C1 22, 
adscrit a l’àrea de Policia Local, en data 11.03.2021 i RE E2021004651, ha presentat 
escrit de queixa i que literalment diu: 
 
--/Exposo: Sóc funcionari i membre del departament de la Policia Local de Malgrat de 
Mar des del 10 de juny de 1987. Fins el dia d'avui la meva jornada laboral ha estat i és 
de 37,5 hores setmanals. El mes de setembre de 2018 la mesa de negociació de 
l'Ajuntament de Malgrat de Mar acordà entre altres aspectes la reducció de la jornada 
laboral de 37,5 a 35 hores setmanals, a excepció de la Policia Local... els quals rebran 
un complement de productivitat. En el meu cas ni s'ha reduït la jornada ni rebo cap 
complement de productivitat. 
 
Sol·licito:  
 
Que es determini i s'acordi l'abonament a la meva nòmina de l'import, d'acord a la 
meva categoria professional, que em pertoqui en concepte de productivitat per 
perllongació de la jornada laboral. 
 
Ser informat de l'import acordat abans de la seva aplicació.  
Que s'apliqui l'abonament amb efectes retroactius des de l'inici de la reducció de la 
jornada a 35 hores.. /--- 
 
Consideracions 
 
En data 07.11.2018 tingué lloc Mesa General de Negociació, i en aquesta s’acordà 
entre d’altres el següent: 
 



 

---/  
Primera. Es proposa modificar l’Acord comú de condicions dels empleats i empleades 
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, d’acord amb el següent: 
 
Article 11. Apartat a) 1.  
 
1. La jornada de treball ordinària és la que s’estableixi en el marc de legislació vigent 
de l’Estat per a tot el sector públic o, en el seu defecte, la que s’estableixi en el marc 
normatiu català de referència. En tot cas, s’entén que la jornada anual és l'equivalent a 
35 hores, a excepció dels serveis de Policia Local, Brigades, Conserges municipals i 
Agents cívics, que serà de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu setmanal de mitjana 
en còmput anual (es preveu un complement productivitat i de prolongació de jornada 
en aquests casos). 
 
Segona. El conceptes per increment de jornada per policia local, brigades, i conserges, 
s’implementaran a partir de 01.01.2019 d’acord amb el següent: 
 

 
/--- 
 
Aquests acords foren elevats a plenari en data 15.11.2018, amb efectes a data 
01.01.2019. 
 
Dels acords transcrits anteriorment es desprèn que tan l’Inspector com Sots-Inspector, 
per una part estan obligats a fer 37,5 hores, però a la vegada no se’ls va tenir en 
compte a la valoració retributiva per l’escreix de les 35,00 a les 37,5 hores, amb el que 
si no fan les 37,5 hores està incomplint l’acord comú de condicions però tampoc se li 
valora retributivament aquest escreix horari, creant una situació d’indefensió. 
 
A la passada mesa de Negociació de data 03.12.2020, ja es tractà un cas similar, 
concretament el de Supervisor de Qualitat qui es trobava fent 37,5 hores sense rebre 
el complement específic de perllongació de jornada de 37,5 hores, i que va ser resolta 
favorablement a favor del treballador, amb efectes retroactius a data 01.01.2019, en 
acord Plenari de data 17.12.2020. 
 
Normativa 
 
L’art. 74 del TRLEBEP disposa que mitjançant les relacions de llocs de treball (RPT) 
es determinen, entre altres aspectes, les retribucions complementàries que 
corresponen a cada lloc de treball, essent a aquest instrument al que li correspon  fixar 
el complement de destinació dintre dels marges de la legislació bàsica estatal, essent 
la seva aprovació una competència indelegable del Ple (art. 22.2.i) i 4 LBRL. 
 
L’art. 4.2 del RD. 861/1986, estableix que la modificació del complement específic 
exigirà amb caràcter previ, que per la Corporació s’efectuï una valoració del lloc de 
treball, atenen a les circumstàncies expressades en el núm. 1 d’aquest article, és  a dir: 



especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o 
penositat, podent considerar-se conjuntament dos o més de les condicions particulars 
esmentades. 
 
Informe del tècnic de RH de data 09.04.2021. 
 
Acords de la Comissió de valoració de llocs de treball de data 05.05.2021. 
 
Acords de la Mesa de Negociació de data 01.07.2021. 
 
Informes suplementaris del tècnic de RH, de data 22.07.2021. 
 
Informe de la Intervenció municipal 655/2021. 
 
Nota de conformitat del Secretari, de data 30.07.2021 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 5 d’agost de 2021. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Recursos Humans, de data 2 d’agost de 2021, el 

Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor (PSC, JxCat MeM, JxM i CUP) i tres en 

contra (ERC), acorda: 

Primer. Aprovar el complement de perllongació de jornada de 37,5 hores feta per la 
Comissió de Valoració en data 05.05.2021 fent ús de la capacitat excepcional 
d’efectuar adequacions retributives, dels següents llocs de treball:  
 

Complement 37,5 hores 2019 2020 2021

Sots-Inspector 230,98 €     386,11 €                389,59 €          

Inspector 306,63 €     523,85 €                528,56 €           
 
Segon. Aprovar les diferències retributives del llocs de treball detallats a l’acord primer 
amb efectes retroactius a data 01.01.2019, i d’acord amb el següent detall: 
 

2019 2020 01/07/2021 Subtotal A descomptar Total

Sots-Inspector 2.771,73 €   4.633,33 €     2.727,10 €     10.132,16 €   255,00 €         9.877,16 €        

Inspector 3.679,53 €   6.286,15 €     3.699,92 €     13.665,61 €   255,00 €         13.410,61 €       
 
Tercer. Notificar els presents acords a la representació sindical de l’Ajuntament, a 
l’àrea de Serveis Econòmics i a les persones que ocupen els llocs de treball 
relacionats a l’acord primer.  
 
 5. - Ratificar la resolució de l'Alcaldia 2424/2021, de 30 de juliol, relativa a resoldre el 
recurs de reposició de l’empresa ROGASA, Construccions y Contratas, SLU, exp. 
B3102018000009. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 

videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=5 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=5


 

 
L’Alcaldia, en data 29.07.2021, es dicta el decret 2424/2021, que literalment diu: 
 

En data 28/06/2021, es dicta decret d’alcaldia que resolc com segueix la petició:  
 
PRIMER.- Desestimar la petició de suspensió d’execució de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar de 15 d’abril de 2021 plantejada per ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS en data 1 de juny de 2021, per registre 
d’entrada E2021010933, acompanyant la petició de suspensió cautelar plantejada 
davant el Jutjat Contenciós-Administratiu 1 de Barcelona.  
 
SEGON.- Són motius de la desestimació i per tant d’oposició a la petició de 
suspensió:  
 

2.1.- En l’escrit de petició a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, no s’invoca cap raó 
singular que justifiqui la suspensió de l’acord municipal de 15 d’abril de 2021. Sí 
que s’acompanya la petició presentada davant el Jutjat Contenciós-Administratiu 
1 de Barcelona, i en la mateixa es reprodueixen els arguments de l’adjudicatari 
contestats per l’Ajuntament Ple de 15 d’abril de 2021 a l’expedient de liquidació 
del contracte. En definitiva els arguments, es troben sota el control jurisdiccional, 
però són relatius al fons de la litis, i no acreditatius del perjudici que provoca 
l’execució de l’acord de 15 d’abril de 2021.  
 
2.2.- No es plausible, dictar suspensió sense caució independent a la garantia 
definitiva del contracte i consistent en Aval del Banco de Santander SA, per un 
import de 280.790,13 €. L’article 117.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú, determina que la caució és necessària en 
defensa dels interessos municipals, titular de l’interès públic i s’ha de considerar 
independent de la garantia definitiva del contracte.  
 
2.3.- No es per tant alternativa a dita caució, la garantia definitiva presentada 
davant l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i que conforme a l’oferta presentada en 
data 17 d’octubre de 2018, té un període de garantia de un 1 any i 730 dies 
naturals. Aquesta garantia respon únicament davant circumstàncies establertes a 
l’article 110 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, que expressament no contempla la garantia a prestar conforme la Llei 
39/2015.  

 
Tercer.- Notificar la present resolució a ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU, al BANCO SANTANDER SA, i al Jutjat Contenciós-
Administratiu 1 de Barcelona, per a la seva incorporació al procediment ordinari 
65/2020-C i al Lletrat Coordinador del Servei d’Assistència Jurídica Local de la 
Diputació de Barcelona.  
 
El Ple Municipal ha ratificat del decret en sessió de 15 de juliol de 2021.  
 
Es presenta recurs de reposició en data 02/07/2021 on es manifesta que s’acordi la 
suspensió de l’acord plenari fins que el Jutjat es pronunciï sobre la mesura cautelar.  
 
Fonaments de dret rellevants:  
 



.- 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu Comú . Es pot 
interposar un recurs contra les resolucions i actes de tràmit que decideixen sobre el 
fons de l’assumpte.  
 
.- 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu Comú. La 
interposició d’un recurs no suspèn l’execució d’un acte si be la execució de l’acte es 
pot entendre suspesa si en un mes des de la sol·licitud no es procedeix a la 
resolució.  
 
Informe del secretari municipal, de 28.07.2021, on conclou que correspon resoldre 
sobre l’efectiva suspensió al Jutjat però no es considera que pertoqui no contestar 
per part de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, als efectes de que no operi la 
suspensió automàtica establerta a l’article 117 de la Llei 39/2015. Davant el recurs, 
que no aporta cap al·legació addicional sobre la petició, cal reiterar els motius de 
desestimació que a la vegada son d’oposició a la petició de suspensió. 
 
Aquesta Alcaldia, Resolc: 
 
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, contra la resolució que desestima la seva 
petició de suspensió de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 15 d’abril de 2021, relatiu 
a l’aprovació de l’import definitiu de la liquidació definitiva del contracte i 
determinació de saldo resultant a favor de l’Ajuntament.  
 
Segon. Correspon resoldre sobre la suspensió de l’acte municipal al Jutjat 
Contenciós-Administratiu 1 de Barcelona i que s’ha de pronunciar al respecte, si be 
donat que es presenta la petició davant l’Ajuntament, es reiteren els motius 
desestimació i per tant d’oposició manifestats en la resolució 2021/2021, de 28 de 
juny de 2021.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució a ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU, al BANCO SANTANDER SA, i al Jutjat Contenciós-
Administratiu 1 de Barcelona, per a la seva incorporació al procediment ordinari 
65/2020-C i al Lletrat Coordinador del Servei d’Assistència Jurídica Local de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Quart. Ratificar la present resolució pel Ple de l’Ajuntament, dina la primera sessió 
que celebri. 

 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 5 d’agost de 2021. 
 
Vista la proposta d’Alcaldia, de data 2 d’agost de 2021, el Ple de l’Ajuntament, per nou 

vots a favor (PSC i JxCat MeM) i 6 abstencions (JxM, ERC i CUP), acorda: 

Únic. Ratificar la resolució de l’Alcaldia 2424/2021, de 29.07.2021 en tots els seus 
termes, i que s’ha donat aquí per reproduïda. 
 
6. - Presa de raó de l'informe d'intervenció relatiu al compliment dels terminis que 
preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 



 

operacions comercials corresponent al segon  trimestre del 2021, exp. 
F2902021000005. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=6 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 8 de juliol de 2021, i que 
literalment diu, 
 
“..... 
 

 
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de  modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual: 
 
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini.” 
 
I, segons el punt 4 de l’esmentat article: 
 
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, 
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment 
requerir la remissió dels informes esmentats 
 
Segon. Terminis de pagament  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de 
pagament estan establerts en 30 dies. 
 
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el segon trimestre 
de 2021. 
 
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als 
pagaments realitzats, durant el segon trimestre de 2021 és : 
 

Pagaments realitzats en el trimestre

 Període 

mitjà de 

pagament 

(dies) 

 Nombre de 

pagaments 
 Import total  % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal 17,23     1.269        1.742.396,54  98,7%

Pagaments fora termini 4                22.670,08        1,3%

Pagaments totals 2n trimestre 17,23     1.273        1.765.066,62  100,0%
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=6


 
Quart. Interessos de demora satisfets  
 
S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per 
incompliment de terminis de pagament. 
 
Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la finalització del 
trimestre : 
 
D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents 
de pagament a la finalització del trimestre són : 
 

Factures o documents justificatius pendents de 

pagament al final del trimestre

 Període 

mitjà de 

pagament 

(dies) 

 Nombre de 

pagaments 
 Import total  % 

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal 15,49     195           314.521,81      92,3%

Pendent pagament al final del trimestre foras termini legal -          14             26.194,15        7,7%

Pagaments totals 2n trimestre 15,49     209           340.715,96      100,0%
 

 
Sisè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres mesos 
sense haver reconegut la despesa. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la 
Corporació que  consta, d’acord amb el registre de factures, que s’ha produït demora 
en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin 
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la 
seva aprovació., són : 
 

Factures o documents justificatius que al final del 

trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de 

la seva anotació en el registre de factures i no s´hagin 

tramitat els corresponents expedients de reconeixement 

de l´obligació

 Període 

mitjà 

operacion

s 

pendents 

reconeixe

ment 

 Número  Import  % 

Despeses corrents en béns  i serveis 324,21   5                1.709,20          63,5%

Inversions reals 237,00   1                980,71              36,5%

Sense desagregar -          -             -                     0,0%

TOTAL 292,42   6                2.689,91          100,0%
 

 
Setè.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
 

El Ple ha pres raó de l’informe d’intervenció de data 8 de juliol de 2021 relatiu al 
compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 



 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials corresponent al segon  trimestre del 2021. 

 
7. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  2038/2021 a la  2438/2021. 
 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enreg istrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=7 
 
 
8. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=8 
 
 
9. - Moció presentada pel GMP ERC per acabar amb la discriminació de les dones a 
l’esport i amb la sexualització del cos de les esportistes, exp. A1302021000011 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=9 
 

Vivim en una societat en què la discriminació envers les dones suposa un fre a la 

igualtat i una pèrdua de capital humà. La discriminació cap a les dones impregna tots 

els sectors de la societat i limita la capacitat de totes les persones de viure en 

plena igualtat i llibertat i la pràctica esportiva no es troba exempta d’aquestes 

desigualtats.  

 

L'informe Dones en l'esport d'enguany posa de manifest els biaixos de gènere en 

aquest àmbit. Primerament, trobem un biaix important en l'esport que practiquen 

majoritàriament les dones i els homes. Els homes es concentren  principalment als 

esports com el futbol i el bàsquet i les dones ho fan a la gimnàstica rítmica i la 

dansa. Tal com succeeix en altres àmbits de la vida, les activitats esportives 

masculinitzades són aquelles més valorades econòmicament, considerades d'alt 

nivell, més visibilitzades pels mitjans de comunicació i més seguides pel públic. Tot i 

que, afortunadament, cada vegada més, podem trobar dones esportistes als 

mitjans i a les activitats de competició sent referents per a altres dones i noies. 
 
Les xifres no milloren pel que fa a presència de dones a les estructures directives de 

clubs i federacions esportives. Les dades demostren  que en els últims anys, cada 

cop hi ha més dones esportistes d’alt nivell (ja han passat de representar el 45%  

l’any 2010, al 51% el 2020), però aquest  increment no es reflecteix als espais de 

presa de decisió. L'any 2020 només un 27% de les persones  integrants de  les 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=7
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=8
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=9


juntes  directives  dels  consells  esportius  de  Catalunya  eren  dones,  una  xifra  

molt allunyada de la paritat. A aquest fet hi hem de sumar que els protocols pels 

quals es regeixen les diferents activitats esportives, estan elaborats des d'una visió 

masculina i alhora masclista que sexualitza cos de la dona. Així mateix, l’ocupació en 

entrenadores i entrenadors esportius continua sent un espai d’homes. Les darreres 

dades de 2019 indiquen que les dones continuen representant una mica més del 

15% del total d’aquest col·lectiu. Les feines que representen esferes de 

responsabilitat, poder o superioritat moral són les que més resistències oposen a 

que les dones hi accedeixin 
 
Per tant, què succeeix amb les dones que practiquen activitats esportives de 

manera professional? Doncs que xoquen frontalment amb les estructures  

patriarcals i masclistes del sistema, un fet que genera desigualtats que es 

manifesten també contra els cossos de les dones. Els Jocs Olímpics de Tòquio 2021 

en són una constatació.  Hem vist com aquesta lògica masclista amb què s'han 

dissenyat bona part dels protocols esportius, no prioritza ni el joc ni la comoditat de 

les esportistes, sinó que posa per davant la idea que el cos de les dones és  un  

objecte  per  complaure  la  mirada  masculina.  Els  dos  casos  que  han  generat  

més controvèrsia i que han tingut una dimensió més mediàtica han estat el de les 

jugadores noruegues  d'handbol platja que han estat  multades per la Federació 

Europea d’Handbol (EHF) amb 1500 euros per negar-se a jugar amb biquini, 

quan els seus companys homes ho fan amb samarreta i pantalons fins als genolls;  i 

també el cas de les gimnastes alemanyes que han competit amb un vestit de cos 

sencer trencant amb el vestuari "convencional". 

 

Aquestes  normes  de  vestuari són del  tot  discriminatòries,  ja  que  tenen   per  

objectiu  la sexualització del cos de les esportistes. Com a Societat i també des de 

la política institucional, hem d'impulsar un canvi d'aquestes normes i protocols, 

amb l'objectiu de permetre  la lliure elecció de vestuari de les esportistes, amb 

l'objectiu de garantir-ne la màxima comoditat i eficiència per a la pràctica esportiva 

que realitzen, tal com succeeix en el cas dels homes. Des d’Esquerra Republicana 

ens comprometem a abordar  aquesta qüestió des de tots els àmbits en què 

tinguem representació política. Perquè l'espectacle està en el joc, no en el cos! 

 

És en aquest sentit doncs,  de la mateixa manera que denunciem aquestes situacions, 

aportem línies de treball que han d’eradicar aquestes discriminacions de qualsevol 

pràctica esportiva i àmbit relacionat amb la pràctica de l’esp ort, amateur i professional. 

 

Vista la moció presentada pel GPM ERC, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels 
setze membres presents, acorda:  

Primer. Impulsar des de l’Ajuntament la pràctica de l’esport femení, tant en l’àmbit de 

l’esport escolar, l’esport amateur, i l’esport federat, ja sigui en equips femenins o mixtes, 

com en el foment de seccions femenines o equips mixtes als clubs esportius de totes les 

disciplines que es practiquen al municipi.  



 

 

Segon. Impulsar campanyes als centres educatius de s de l’Ajuntament contra la 

segregació horitzontal en l’esport; no hi ha esports de nois i esports de noies.  

 

Tercer. Treballar conjuntament amb els clubs esportius del municipi per elaborar un Pla 

d’Igualtat que es concreti en la presència de dones a les  estructures organitzatives i 

directives dels clubs.  

 

Quart. Treballar conjuntament per fomentar la presència de dones entrenadores, 

àrbitres, delegades de camp...arribant a totes les figures necessàries per a la pràctic a d e  

les diferents disciplines esportives.  

 

Cinquè. Treballar conjuntament amb els clubs esportius locals, les federacions, i des de 

la regidoria responsable de l’àmbit esportiu per acabar amb la sexualització del cos de 

les dones en algunes equipacions esportives clarament diferenciades de la indumentària 

masculina i que res tenen a veure amb la comoditat a l’hora de practicar esport.  

 

Sisè. Fer arribar aquests acords a totes les institucions que intervenen en la pràctica 

esportiva al municipi; clubs, federacions esportives, així com a la Diputació i a la 

Secretaria General de l’Esport del Govern de la Generalitat.  

 
 
10. - Precs i preguntes 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=10 
 
 
 
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta 
 
 
 
Joan Mercader Carbó 
Alcalde  

 
 
Salvador Serra Tarrés 
Secretari accidental 
 

 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210812&punto=10
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